
CENTRU DE FORMARE
„ Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe 

tehnologice în societatea cunoaşterii ”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”,

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor 

umane din educaţie şi formare profesională”
Beneficiar: CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ



PARTENERI: 
 Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie – TEHNE
 SIVECO Romania
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

DETALII GENERALE DESPRE PROIECT
Valoarea totală a proiectului: 11145736.00

Nr. beneficiari: circa 2000 de cadre didactice din judeţele Mureş, 
Bacău, Suceava şi Iaşi care au beneficiat de formare pentru a fi 
capabili să dezvolte creativ competenţe integrate pentru societatea
cunoaşterii prin intermediul curriculului naţional

Perioada de derulare a proiectului: 01.09. 2010 – 31.08.2013



Obiectivul general al proiectului
Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesorilor de

ştiinţe tehnologice de a implementa un curriculum şi dezvoltarea
profesională continuă a acestora pe componenta instruirii
diferenţiate a elevilor

Obiectivele specifice/operaţionale

1. Dezvoltarea a două module de curs şi conversia lor în format digital

2.Formarea cadrelor didactice pe cele două module de curs

3. Asigurarea calităţii programului acreditat de formare continuă

4. Schimbul de experienţă şi formarea continuă utilizând o platformă
colaborativă on-line dedicată cadrelor didactice din aria curriculară vizată

5. Încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar la oportunităţile oferite de proiect prin promovarea şi
diseminarea rezultatelor



Module de curs de formare

Modul A: Abilitarea pe curriculum
– 89 ore – 25 credite profesionale 

Modul B: Dezvoltare profesională continuă pe 
componenţa instruirii diferenţiate a elevilor

- 89 ore – 25 credite profesionale



MODULUL:  INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
1. Clarificări conceptuale
2. Demersuri de proiectare a educaţiei difere
3. Modalităţi de realizare a instruirii diferenţiate la disciplina  Educaţie 
tehnologică 
4. Direcţii de abordare a evaluării din perspectiva instruirii diferenţiate
5. Caracteristici ale educaţiei diferenţiate la elevii  cu C.E.S. şi la elevii supradotaţi

SESIUNEA I: 15 AUGUST - 01 SEPTEMBRIE  2011 – 21 cadre didactice de la 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” SCOALA CU CLASELE I – VIII ZMEU, LIC. 

TEORETIC “MIRON COSTIN”

SESIUNEA  II: 13 SEPTEMBRIE - 29 OCTOMBRIE  2011 – 25 cadre didactice de la 

GR.ŞC.TEHN.TG.FRUMOS,  S.A.M. SP. “TRINITAS” TG. FRUMOS

SESIUNEA  III: 1 NOIEMBRIE – 17 DECEMBRIE 2011– 25 cadre didactice de la Gr. 

Sc. ,,V. Pavelcu” Iaşi, Gr. Sc. ,,PETRE P. CARP” – Ţibăneşti, Gr. Sc. ,,V. M. Craiu”
Belceşti, Şc. ,,I. SIMIONESCU” Iaşi, Şcoala cu cls. I – VIII Chicerea,  Şcoala cu cls. I –
VIII Parcovaci Iaşi, Şcoala cu cls. I- VIII Golaieşti Iaşi

FORMATOR: VIORICA  MANOLACHE
















